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Fonetica

Na escrita das linguas africanas costuma cada autor adoptar um
alfabeto composto de maior numero de sinais ou Ictras.

Assim e que adoptam alguns o alfabeto da sua lingua nacional,

dando a todas as letras, na cscrita das linguas africanas, os mesnios
valores que elas teem na lingua de cada autor; o que da origem a

uma confusao enorrae e facil de calcular no cstudo daquelas linguas

(encontrando-se, per exemplo, o mesmo valor fonetico expresso pelos

seguintes sinais: nh portugues, n espanhol, gn frances, etc.), Outros

caem num sistema inteiramente oposto, inventando, para cada som
ou niodifica9ao fonetica usada em deternninada regiao ou mesnao lin-

gua, um sinal especial, quasi sempre facil de substituir, sem grande

prejuizo da clareza e com enorme vantagem da simplicidade e facili-

dade do estudo, por um agrupamento de letras do nosso alfabeto^

usado por quasi todas as na9oes cultas.

Adoptamos nos o seguinte, que nos parece mais rasoavel e tem

side usado ja, com pequenas modificagoes por muitos dos que teem

escrito sobre linguas africanas especialmente sobre as de que trata-

mos aqui:

A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, P, R, S, T, U, V, X,

Z ; e ainda N (i).

VOGAIS '.

. A, E, I, O, U.

GONSOANTES

Explosivas

Labiais
Labio-dentais

Interdentais

Dentais (ou prepalatais)

.

Paiatais

BP

t D .

T R DL
T

Gutarais (ou post-palatui^;) . . i K H
Nasais

I

MI

Continuas
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s z
SZ TX
X J DJ R TX
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( n As interdentais, o / palatal^ que se pronuncia aproximando a lingua da abo-

bada palatina, e o r, que e o r gutural dos arabes defeituosamente conservado por



Atribuimos a caba letra um so valor, que seri mais longo ou
mais breve, conforme as palavras, as regioes ou as linguas, e que
nos apenas excepcionalmente indicaremos por meio dos acentos de
que vamos usar.

E Tern o mesmo valor que em portuguSs
;
quando, porem, e se-

guido de outra vogal, toma o valor de /.

I e CI Sao breves antes de vogal, correspondendo ao y e tp de

alguns autores. Ha, porem, excep96es, mais abundantes ainda no Um-
bundo que no Quimbundo. Serao indicadas com o acento agudo (?).

Q E' sempre gutural, mesmo antes de e ou k
H E' sempre aspirado. Quando precedido de ii forma o grupo

nh com o mesmo valor que em po-'tugues, e que preferimos ao ^^n

frances, ao ?n" ou ny de muitos autores, e ainda ao ;7 que em alguns

dialetos pode usar-se para a anasalajao do grupo uh, por exempio
na palavra suaili nhama^ que a nao ser assim, deveria escrever se

nnama, A critica, porem, se pronunciara, sem prejuizo desta obra
que e feita para portugucses,

"} Emprega-se com o seu valor natural mesmo antes de e ou i.

K Substiiue o ^ e o c nos casos em que esta letra teria identico

valor.

M e M Empregam-se com o mesmo valor que teem em portugues.

Quando anasalantes, sao-no da letra scguinte, e nao propriamente da
anterior, pelo que aquela andam sempre juntas.

Emprega-se m antes das labiais; e facultativo o emprcgo dt: m
ou n antes das labio-dentais ; e emprega-se n antes das restantes.

Quando alguma destas letras houver de ler-se separadamentc da
seguinte, usaremos o apostrofe (') ; fica, porem, entendido que o m
nao se liga senao a alguma das labiais ou Idbio-dentais, pelo que nao
a separarcmos das restantes para evitar confusao.

R E' geralmente brando e prepalatinal ou dental tendo um valor

muito aproximado do d, Em poucas linguas tern o valor do r portu-

gues ; sendo nos de parecer que deve dobrar-se quando nelas tiver o

valor (ie r forte. Ex.: Xirronga,
S Vale sempre como c, nao sendo por isso riecessario dobia-lo,

mesmo entre vogais.

^ Vale sempre como c/i, ou como o sh ingles.

Z Vale sempre como na palavra portuguesa ((Zagab).

R Tern valor gutural, aparecendo de preferencia nas linguas da

Africa () ;enral nos termos de origem arabe.

Ha L.:nbem os grupos nh (com o valor que tem em portugues,

como ja dissemos), tx, mb^ nip^ mfou 7z/, mp ou uv^ 7id, ng^ rtj\ w^;

e ainda : dj\ /s, ps^ /?-, rs^ gh, pIi^ r/z, img^ hlj dhl e //z/, estes porem
nao se usam, por desnecessarios, nas linguas de que tratamos.

muitas pessoas do nosso pais, quasi que nao teem emprcgo nas linguas de que tra-

tamos. Esperamos, todavia aproveita-las em traballios uUeriores^ pelo que as su-

ieitamos desde ja a critica.



Nao existem ditongos propriamente ditos. Existem certos agrupa-
mentos de vogais de valor distinto e que so na pronuncia rapida se

confundem com ditongos.

Muitas vezes se contraem diversas vogais, dando origem a um
som igual ao da mais forte ou a um diferente e correspondendo ao
intermedio delas.

Assim :

AA va



L=^N=^R. Ex.: Ngala ou ngara {umbnndo)—Ngana (quimbun-
do). Rokola identico a bokona (em quimbundo). Midi identico a muni
(em umbundo),
K--TX=X= S. Ex,; Kima (quimbundo)

—

Txina (umbundo)

—

Xionina ou txioiiina (Lunda). (O prefixo correspondente a ki em
Xirronga e xz, em Zulo si e em Chuana stO- A7//^ (quimbundo)— Sz7?/

(ambundo). O Kusola faz o ixisola (umbundo).
T:^=:^X=^-'TX. Ex.: Kufutika (em Losindei) — Kufuxika ou ki/fii-

txika (no interior): derivado de kufuta.

H=:^K ou NK. Ex.: Hama (quimbundo)— Nkama (Congo). Ku--

kemba da tihembi em lugar de tinkembi (umbundo). Kuhata da haxi
era vez de nhaxi (quimbundo).

Z=:^ D. Ex. : Ku\ela da ndele em lugar de niele (quimbundo).
Zr= V, Ex.: iV/;/t?-f/ (quimbundo)— hhiepu (noutras linguas, cf.

Chatelam).
R:-r: RJr^X. Ex.! Rvabungo (Xirronga do norte) — Rjabungu

(Xirronga central)— Xabimgu (Xirronga do sul) significa (clanca».

Empregaremos os seguintes acentos ;

{^) Acento agiido para indicar a silaba predominante das pala-

vras exdruxuias, as letras longas, e os adjectivos determinatives e

pronomcs referidos a segunda pessoa.
(a) Aceyito circiinflexo indica os adjectivos determinalivos e pro-

nomcs possessivos da terccira pessoa. Indica tambem as vezes o som
fechado de certas prcdominantes.

(') Apostrofe indica a elisao de letras e algumas contracoes.

(-*-) Til Empregamo-lo excepcionalmenle para nasalar vogais.

(v) Acento breve indica que determinada letra e breve, ou quasi

atona. Tambem o empregaremos excepcionalmente.

(-) Ifen serve para separar os pronomes (prefixes, infixos ou sufi-

xos) dos verbos— nunca, porem, os prefixes verbais. ,

E]m geral as palavras das Imguas africanas (i) sao graves, isto e,

teem o acento predominante na penultima silaba; ha, porem, algu-

mas agudas e outras exdruxulas, que indicaremos por meio do acento

agudo.

(i) Neste trabalho referimo-nos^ como nao podia deixar de ser, principalniente

ao quimbundo e umbundo.
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